Rzeszów, 01.07.2014

Adamet Witold Gajdek,
Adam Pęczar sp. jawna
ul. Chmaja 4
35-105 Rzeszów
Dot. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji
wyrobów ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w procesie odlewania
ciągłego z elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury” realizowanego w ramach programu
Innotech - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
W związku z realizacją projektu "Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji wyrobów
ze stopów aluminium w gat. EN AW-6060 oraz EN AW-6082 w procesie odlewania ciągłego z
elektromagnetycznym układem modyfikacji struktury” Adamet Witold Gajdek, Adam Pęczar
sp. jawna zawraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zarządzanie realizowanym
projektem.
W ramach zarządzania będą wykonywane następujące czynności:
1. Nadzorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do umowy,
2. Przygotowywanie aneksów związanych ze zmianami w projekcie.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej projektu, dokumentacji związanej z
przeprowadzaniem procedury wyboru oferty oraz promocji projektu.
4. Sporządzanie opisów dokumentów związanych z realizacją projektu,
5. Kontrola faktur i dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,
6. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych dot. projektu,
7. Przygotowywania dokumentów dla potrzeb sporządzania wniosków o płatność (pośrednie,
końcowy),
8. Sporządzanie wniosków o płatność w części dot. postępu finansowego,
9. Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z
obowiązującymi wymogami, tj. odbiór dokumentów od księgowości Klienta, opisanie na odwrocie
oryginałów zgodnie z wytycznymi Instytucji Pośredniczącej, wręczanie do podpisu Klientowi,
kserowanie, wręczanie do podpisu za zgodność z oryginałem, w tym: dokumentów księgowych
(rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczoodbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów),
10. Utrzymywanie stałych kontaktów z konsorcjantem - AGH,
11. Przygotowanie dokumentów oraz udział w kontroli przeprowadzanej przez jednostkę zewnętrzną.
12. Monitorowanie wskaźników realizacji projektu (rezultatu i produktu)
Prosimy o podanie kwoty ryczałtowej netto za cały okres realizacji projektu zgodnie załączonym
harmonogramem.
Oferty prosimy przesyłać w terminie do 08.07 2014 r.:
- na adres e-mail: beata@zlomy.eu
- lub fax. 17 857 64 69
- lub w siedzibie Adamet Witold Gadek Adam Pęczar sp. j. ul. Chmaja 4 w Rzeszowie 35-105
Kryteria oceny:

Cena proponowanego rozwiązania (kompleksowe podejście) – 100%
Z poważaniem
Witold Gajdek

